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RFC19301 Facturen boeken volgens selectie en sortering  
 

Interfere/MatchingScherm 
Door het aanvinken van de nieuwe optie Documenten verwerken in volgorde van "Selecteer een 
document" scherm, wordt na het verwerken van een document het volgende document geopend 
volgens de volgorde en filtering in het "Selecteer een document" scherm. 

 

 

Als deze instelling actief is en je past in het “Selecteer een document” scherm een filter en/of 
sortering toe, dan zullen de documenten in die volgorde verwerkt worden zonder dat je tussendoor 
het “Selecteer een document” scherm opnieuw hoeft te openen. 

Let op: De volgorde van het Selecteer document scherm wordt alleen aangehouden bij complete 
verwerking, na opnieuw herkennen van een document of na verwijderen van een document. 

 De knoppen om door de voorraad te ‘bladeren’ blijven door de ongesorteerde 
en ongefilterde lijst functioneren.  

http://www.filelinx.com/


 

3 
Bleiswijkseweg 37F – 2712PB – Zoetermeer            +31(0)88 850 3700         www.filelinx.com  

 

 

In bovenstaand voorbeeld wordt factuur 20210104008 automatisch geopend na het verwerken van 
factuur 20210104010. 

 

RFC20164 Indicatie CustomRecognition in Interfere 
Interfere 
Na het herkennen van een factuur waarbij een template is toegepast, wordt dit onderaan het 
scherm in de statusbalk getoond: 

  

 

RFC20479 Uitval verwerking 
Er is een nieuwe module beschikbaar waarmee klanten zelf de uitgevallen documenten kunnen 
verwerken. Deze module kan de Exceptions van onderstaande processen verwerken. 

• DocumentReader 
• ContentAnalyser 
• Interfere 
• MatchingDeterminator 

http://www.filelinx.com/
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• MatchingScherm 
• BackofficeStatusServer 
• Export 

ControlCenter 
Er zijn nieuwe schermen toegevoegd aan het ControlCenter om de instellingen van dit proces te 
beheren. 

 

 

Foutmeldingen die automatisch opnieuw aangeboden mogen worden 

Een aantal foutmeldingen treden soms op door tijdelijke omstandigheden en kunnen gewoon 
opnieuw aan het betreffende proces aangeboden worden om te verwerken. Dergelijke 
foutmeldingen kunnen in deze lijst opgenomen worden. 

Als een foutmelding in deze lijst voorkomt en er is een ouboundqueue gedefinieerd met de naam 
van het proces waar het document is uitgevallen zal het document automatisch opnieuw aan dat 
proces aangeboden worden 

Als de foutmelding niet voorkomt of er is geen outbound queue voor het proces wordt het 
document naar de standaard outbound queue gestuurd om handmatig in Interfere te verwerken. 

http://www.filelinx.com/
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Hiermee kun je beheren welke plugins er uitgevoerd moeten worden door dit proces. Bovenstaande 
plugin families zijn de plugins die ondersteund worden.  

Wees voorzichtig met het toevoegen van plugins, houd de werking zo minimaal mogelijk. 

Voor DigiData Invoice zijn de volgende plugins gewenst: 

OutputConstructors 

• InvOcInvoiceDropoutOutput 

ImageMarkers 

• CoreImThumbnails 
• CoreImPDF 

PostProcessors 

• CorePpDefaultValues 
• CorePpSaveDocumentSelectionInfo 

Exporters 

• InvExFileLinx 

 

 

Bij veel configuraties worden deze queues gemonitord door de NotifyServer. Hier moet een keuze in 
gemaakt worden. Een queue mag maar door 1 van deze processen opgepakt worden. 

Voor de NotifyServer blijven de volgende queues over om te monitoren: 

http://www.filelinx.com/
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Indien er ook gebruik wordt gemaakt van het automatisch opnieuw aanbieden van uitgevallen 
documenten, moeten ook de volgende outbound queues aangemaakt worden. 

 

DropoutProcessor 
Deze nieuwe service verwerkt de uitgevallen documenten van de andere processen. Hierbij worden 
een aantal stappen uitgevoerd door de geconfigureerde plugins. 

De belangrijkste functionaliteit zit in de InvOcInvoiceDropoutOutput plugin. Deze plugin maakt per 
bron document een Factuur aan in de output structuur. 

Indien er bij de pagina in het uitgevallen document geen afbeelding bestaat maar alleen een PDF 
wordt er een dummy pagina gemaakt die in Interfere getoond wordt. 
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Door in het ControlCenter bij Interfere de module CoreSourceDocumentViewerExtension.bpl toe te 
voegen komt de optie Toon bron bestand beschikbaar.  

  

Met deze optie wordt de bron PDF geopend (afhankelijk van de instellingen in Windows wordt de 
applicatie gekozen waarin de PDF getoond wordt). 

Bij het openen van een uitgevallen document wordt de foutmelding van het document getoond in 
een opmerking. 

 

Ook bij het zoeken van een factuur wordt de opmerking getoond in de resultaten.  

http://www.filelinx.com/
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De factuur is alleen in het zoekscherm getoond als er gegevens herkend zijn, als het document 
uitgevallen is in de DocumentReader is deze niet in het zoekscherm te zien. 

RFC60530 Door andere gebruiker geopende bestanden tonen 
Interfere 
Vanaf deze release is het mogelijk om in het “Selecteer een document” scherm te zien welke 
facturen er door uw collega’s geopend zijn. 

Deze documenten worden voorzien van dit symbool.  

  

Als u een document selecteert welke geopend is door een collega wordt de knop “Geopend door?” 
actief gemaakt. 

http://www.filelinx.com/
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Na het klikken op deze knop krijgt u een melding met de gebruikersnaam van uw collega. 

 

Het kan ook zijn dat uw collega Interfere op een niet gebruikelijke manier heeft afgesloten. Dan kan 
een document de status geopend houden terwijl dit eigenlijk niet meer zo is. 

In dat geval wordt er een andere melding getoond, incusief de optie om het document vrij te geven 
om door een andere gebruiker te verwerken. 

http://www.filelinx.com/
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ControlCenter 
Bij de instellingen van Interfere kan aagegeven worden of in behandeling zijnde documenten 
getoond moeten worden. 

http://www.filelinx.com/
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• Toon documenten die in behandeling zijn bij andere gebruikers. 
Indien aangevinkt worden documenten die door andere gebruikers in behandeling 
zijn ook getoond. 
Na het selecteren van een door een andere gebruiker geopend document krijgt de 
gebruiker een knop beschikbaar waarmee op te vragen is wie het document 
geopend heeft. In uitzonderlijke gevallen kan het document ook vrijgegeven worden 
om verder te kunnen verwerken. 

 

RFC20568  Snelheid Document selecteren en factuur zoeken 
Interfere 
Het Selecteer een Document is geheel herzien waarmee dit scherm veel sneller functioneert dan 
voorheen. Bij deze herziening zijn ook een aantal zaken functioneel aangepast. 

http://www.filelinx.com/
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Meerdere facturen selecteren 

Door de Shift of CTRL toets te gebruiken tijdens het klikken op de regels in dit overzicht kunt u er 
meerdere selecteren.  

http://www.filelinx.com/
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Toon afbeeldingen 

Rechts boven in dit scherm is deze optie toegevoegd. Met deze functie kan gekozen worden om de 
afbeeldingen van de facturen wel of niet in dit scherm te tonen. 

http://www.filelinx.com/
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Zeker bij grote lijsten van facturen is het soms overzichtelijker als de afbeelding van de facturen niet 
getoond worden. 

Exporteren 

Link onder aan het scherm is een knop Exporteren toegevoegd. Hiermee kunt u de getoonde lijst 
eenvoudig naar een Excel bestand exporteren. Bij het exporteren wordt rekening gehouden met de 
toegepaste filters en sortering. 

Foutmelding bij verouderde documenten 

Voor deze functionaliteit heeft de selectioninfo.xml een andere structuur gekregen. Voor ieder 
document staat er zo’n bestand in de ImageStore. 

Als u een voorraadmap selecteert met daarin verouderde documenten krijgt u onderstaande 
foutmelding. 
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Door op Yes/Ja te klikken zullen de bestanden met deze informatie opnieuw gegenereerd worden. 
Bij nee wordt het tonen van informatie over de documenten afgebroken. U kunt de bestanden dan 
via de storage explorer opnieuw laten herkennen. 

Document Samenvoegen 
Ook in dit scherm zijn vergelijkbare wijzigingen doorgevoerd. 

 

Toon afbeeldingen 

Link onder in dit scherm is deze optie toegevoegd. Met deze functie kan gekozen worden om de 
afbeeldingen van de facturen wel of niet in dit scherm te tonen. 

ControlCenter 
De instellingen voor het Selecteer een Document scherm zijn bij de instellingen van Interfere 
gegroepeerd. 

http://www.filelinx.com/
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Selecteer een document 

Onderstaande instellingen hebben betrekking op het Selecteer een Document scherm, maar kunnen 
ook voor vergelijkbare scheren gelden. 

De volgende opties zijn beschikbaar: 

• Documenten verwerken in volgorde van "Selecteer een document" scherm.  
Indien aangevinkt wordt na verwerken van een document het volgende document 
geopend volgens de volgorde en filtering in het "Selecteer een documet" scherm. 

http://www.filelinx.com/
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• Automatisch het "Selecteer een document" scherm verversen bij tonen.  
Indien aangevinkt wordt automatisch het "Selecteer een documet" scherm ververst. 
Bij grote voorraden kan de gebruiker dit nog wel eens als hinderlijk ervaren.Door 
deze optie uit te schakelen wordt de lijst niet ververst en een knop boven aan het 
scherm getoond om de lijst te verversen.  
Als de optie uit staat en de gebruiker verwerkt een document wordt deze uit de lijst 
verwijderd. Als een andere gebruiker een document heeft verwerkt kan dit leiden 
tot een foutmelding na het selecteren van een document. 

 

• Toon afbeeldingen van documenten.  
Indien aangevinkt worden afbeeldingen van documenten in de voorraadmap 
getoond in het scherm. In het scherm kan deze optie overrulen. Bij het opnieuw 
starten van " Interfere" zal de standaard instelling weer toegepast worden.  

 

RFC20570  Zoeken Factuur 
De performance van het zoeken van een factuur is sterk verbeterd in deze release. Daarnaast zijn er 
een paar functionele wijzigingen in het scherm doorgevoerd. 

Interfere 
In het zoekscherm  zijn een paar wijzigingen in functionaliteit.  

 

 

Boven aan het scherm is een optie “Toon afbeeldingen” toegevoegd. Afhankelijk van de standaard 
instelling staat dit vinkje aan of uit.  

Door deze optie uit te zetten worden de afbeeldingen verborgen. 

http://www.filelinx.com/
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Onder aan het scherm wordt getoond hoeveel facturen er gevonden zijn. 

Indien er meer dan 100 facturen gevonden worden kan het opbouwen van het scherm langer duren. 
Om dit te voorkomen wordt een bevestiging aan de gebruiker gevraagd om door te gaan. 

  

Tijdens het opbouwen van de gegevens in het scherm wordt een voortgangsbalk getoond zodat de 
gebruiker een indicatie heeft hoe lang het nog duurt. 

http://www.filelinx.com/
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Als tijdens het opbouwen van de lijst op Annuleer geklikt wordt stopt het opbouwen van de lijst en 
worden alleen de gegeven van de tot dan toe ingelezen facturen getoond.  

Exporteren 

Links onder aan het scherm is een knop Exporteren toegevoegd. Hiermee kunt u de getoonde lijst 
eenvoudig naar een Excel bestand exporteren. Bij het exporteren wordt rekening gehouden met de 
toegepaste filters en sortering. 

RFC20602 Shared Mailbox uitlezen  
Bij inboxen van het type EWS, kan nu ook een Shared Mailbox aangegeven worden. Deze moet 
handmatig ingevuld worden en kan niet uit een lijst geselecteerd worden. 

Er is nu een aparte knop voor het testen van de authenticatie. Na succesvolle authenticatie wordt de 
lijst met mogelijke mailboxen gevuld. Indien een Shared Mailbox is ingevuld, dan worden de 
mailboxen daarvan getoond. 

De knop voor het testen van de connectie met de Mail server, kan nu los van de authenticatie 
worden gebruikt. Als er nog geen authenticatie uitgevoerd was, of deze niet meer geldig is, dan 
wordt dat alsnog gedaan. 

De mailreader zal deze informatie gebruiken bij het uitlezen van eventuele shared mailboxen. 

http://www.filelinx.com/
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RFC20649 Slimmer omgaan met Bijlagen  
Interfere 
Bij het verwerken van een nota welk uit een e-mail afkomstig is waar meerdere facturen in zeten 
wordt dit nu getoond in de status balk. 
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De knop van de 2e bijlage is niet actief omdat deze als apart document verwerkt is. 

Dit is het signaal waarop besloten kan worden om de factuur samen te gaan voegen.  

http://www.filelinx.com/
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Bij het samenvoegen wordt de meest gebruikelijke optie “Document als bijlage toevoegen” 

Na het samenvoegen wordt automatisch een nieuwe wizzard getoond om in het vervolg docmenten 
uit 1 email bijeen te houden. Hiervoor moet het systeem geleerd worden welke van de bijlagen de 
factuur is. Dit kunt u in de eerste stap van de wizzard doen: 

http://www.filelinx.com/
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Door op de knoppen van de bestandsnamen te klikken wordt het betreffende bestand geopend.  

Na het selecteren van de factuur zijn er 2 opties in dit scherm. In bovenstaand voorbeeld zal de knop 
Volgende veranderen in Voltooien na het selecteren van de Factuur.  

http://www.filelinx.com/


 

24 
Bleiswijkseweg 37F – 2712PB – Zoetermeer            +31(0)88 850 3700         www.filelinx.com  

 

 

Op basis van het geselecteerde bestand heeft het systeem voldoende informatie om bij volgende 
facturen automatisch te bepalen welk bestand de factuur is. 

Er zijn uitzonderingen waarbij het systeem niet automatisch kan bepalen hoe met de 
bestandsnamen omgegaan moet worden.  

http://www.filelinx.com/
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Na het selecteren van de factuur moet u op de knop Volgende klikken om verder te gaan. 

http://www.filelinx.com/
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Hier wordt al een voorstel gedaan voor Letters/Cijfers en andere symbolen. Het voorstel komt 
echter overeen met de naam van een andere bijlage uit de email. Dit is te zien aan de tekst onder 
aan het scherm. 

Nu moet je als gebruiker zelf bepalen of er een deel van de factuurbestandsnaam vast is. 

http://www.filelinx.com/
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Door bij het 1e cijfer “Vast” te kiezen kan het systeem hiermee een onderscheid maken tussen de 
factuurbestandsnaam en de naam van de andere bijlage in de email. De tekst onder aan het scherm 
verdwijnt. 
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Hierna kan met de knop voltooien de wzzard afgesloten worden.  

E-Mail bekijken 
Bij het bekijken van de e-mail worden nu ook de bijlagen getoond. Deze kunt u direct vanuit de e-
mail informatie bekijken.  

 

 

Door op de knop van de bijlage te klikken wordt de betreffende bijlage geopend. 

Indien er in de e-mail een bijlage zit die als apart document verwerkt is zal de knop voor die bijlage 
niet actief zijn en kunt u die niet bekijken. 

http://www.filelinx.com/
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Bijlagen bekijken 
Voor het gebruik van Interfere in een SAAS omgeving zijn er interne modules voor het bekijken van 
de bijlagen. 

http://www.filelinx.com/
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Indien een bijlage een MsOffice bestand bestreft zal de PDF weergave van dit bestand getoond 
worden 

Indien Interfere niet in een SAAS omgeving gebruikt wordt kan de op de computer aanwezige viewer 
voor het bestand type van de bijlage gebruikt worden. Voor PDF is dit meestal Acrobat en voor 
MsOffice bestanden wordt Word of Excel gestart om de bijlage te bekijken. 

Systeem onderdelen 
Import nieuw Package InvImportAttachmentHandling.bpl  

Import vervallen Package CoreImportMSOffice.bpl  

ContentAnalyser nieuwe PostProcessor CorePpMultiAttachmentBlock 

Interfere nieuw package InvoiceEmailAttachmentHandlingExtension.bpl 

RFC20694  Validatie hints 
Interfere 
In DigiData kunen op diverse plekken controles uitgevoerd worden die een melding opleveren. Deze 
controles kunnen op de Factuurkop of op een Factuurregel betrekking hebben of op 1 veld van de 
kop of regel.  

De weergave van de meldingen is in deze release aangepast.  

http://www.filelinx.com/
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Bij een veld kan een hint getoond worden met daarin de melding van het veld: 

 

 

Bij de controle van bijvoorbeeld de regel wordt de melding onderaan de regel getoond. 

http://www.filelinx.com/
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Na het aanpassen van de waarden van de velden wordt de controle opnieuw uitgevoerd en als deze 
geen fout meer op levert wordt de melding verwijderd uit het scherm. 

RFC20732 CustomTemplates aanmaken vanuit Interfere 
ControlCenter 
Bij het beheren van de CR templates zijn een paar opties toegevoegd. 
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Locked 

Hiermee kunt u een template vergrendelen zodat deze niet meer door een gebruiker in Interfere aan 
te passen is door het aanklikken van woorden op de afbeelding. 

Hint voor gebruiker 

De hier ingevoerde tekst wordt onderaan op de statusbalk van Interfere getoond indien er een 
template is toegepast op de factuur. 

Gebruikers 

Voor het aanmaken van Templates in Interfere is het mogelijk om dit te beperken tot een aantal 
specifieke gebruikers 

http://www.filelinx.com/
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Met de + en – knop kunnen gebruikers toegevoegd worden. De gebruikersnaam mag ingevoerd 
worden met of zonder domein. 

Interfere 
Voor het aanmaken van een template is een nieuwe module beschikbaar. 

 

 

Vergeet niet om als de nieuwe functionaliteit aangezet wordt de InvoicePatternsExtension.bpl uit te 
schakelen! 

Aanmaken template 

Als een gebruiker een template aan wilt gaan maken moet eerst de functionaliteit daarvoor 
aangezet worden. 
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Zodra de functie ingeschakeld is wordt er een vinkje voor de optie getoond 

  

Door nu de factuur te verwerken en woorden aan te klikken op de afbeelding wordt er een template 
aangemaakt. 

Na het verwerken van de factuur wordt het template opgeslagen en is zichtbaar in het 
ControlCenter. 
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